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Hållbarhet 
 
På Fumex tillverkar vi produkter som förbättrar både arbetsmiljö och kvalitet för våra kunder. Hållbarhet har 
därför alltid varit en naturlig del av vår verksamhet. Förutom kundernas arbetsmiljöer så vill vi också bidra till 
att skapa en hållbarare värld. Vi uppfyller som ett minimum alla olika lagar och bestämmelser inom 
miljöområdet men vi arbetar ständigt med att förbättra oss. 
 
 
FN-länderna har genom Agenda 2030 formulerat 17 globala mål som man förbundit sig att arbeta mot, för att 
minska ojämlikheter och orättvisor, verka för anständiga arbetsvillkor, ekonomisk tillväxt och lösa klimatkrisen. 
På Fumex har vi valt att fokusera på tre av dessa mål där vi anser att vi, genom vår verksamhet, har störst 
möjlighet att ständigt förbättra oss och bidra: 
                                      

 
 
   
 
  Våra åtaganden 
 

 

• Verka för en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö för alla anställda 
• Prioritera hälsa, jämställdhet och mångfald samt delaktighet och utveckling av alla medarbetare 
• Välja leverantörer som delar Fumex syn på arbetsförhållande och arbetsmiljö 
• Främja ungas anställning, utbildning och praktik 

 

• Undvika miljö- eller hälsofarliga ämnen i våra produkter 
• Prioritera återvinningsbara material 
• Prioritera energibesparande egenskaper vid materialval och ha målet att överträffa verkningsgradskrav 
• Minimera vår transportvolym med smarta produktlösningar 
• Välja leverantörer så produktionen av detaljer sker så nära Skellefteå som möjligt för att reducera 

miljöpåverkan från transporter 
• Informera i produktmanualer hur produkten ska användas för att förlänga livslängden 
• Redovisa ingående material i våra produkter för att optimera återvinning vid urdrifttagning 

 

• Minska mängden avfall genom att förebygga, minska, återanvända och återvinna avfall 
• Verka för att våra leverantörer ska arbeta aktivt med hållbarhet 
• Välja att uppvärmning av våra lokaler sker med lokalt producerat biobränsle eller förnyelsebar fossilfri 

energi 
• Välja att den elektricitet vi använder kommer från en leverantör som garanterar fossilfri elektricitet  

 


